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Mål- og handlingsplan - SIVAs inkubasjonssatsing

Det henvises til Samarbeidsavtale om drift av inkubator.

I avtalens punkt 2 redegjøres det for prinsippet om at alle inkubatorene skal utarbeide årlige  mål- og handlingsplaner for inkubatorvirksomheten. Denne skal være SIVA i hende innen medio desember hvert år.

Det er naturlig at både mål og handlingsplaner diskuteres og vedtas i selskapets styre. Utfyllende handlingsplaner sees på som selskapsinterne og skal ikke rapporteres til SIVA.

Mål- og handlingsplanene må minimum synliggjøre selskapets mål for kommende år i forhold til målekriteriene under, samt kort/stikkordsmessig vise hvilke handlinger som legges til grunn for å nå målene.

Inkubator Skåppå Kunnskapspark AS

Antall ideer vurdert i løpet av året 60

Handlinger og evt. kommentarer: På samme nivå som i 2019. #rn#Vi har god idétilfang
gjennom god synlighet i regionen og ikke minst på
samlokaliseringer i Lillehammer-regionen, Midt-
Gudbrandsdal (Ringebu) og Nord-Gudbrandsdal (Otta og
Dovre), og godt samarbeid med førstelinje og regional
virkemiddelapparat. #rn##rn#Vi har gode synergieffekter
mellom INK og NH på mobilisering, samt med andre
oppdrag og prosjekt. #rn#De mest relevante er:#rn#-
FORREGION Kompetansemegling i oppdrag av
Oppland/Innlandet Fylkeskommune#rn#- Cybersecurity -
kommersialisering og vekst - et samarbeidsprosjekt med
Total Innovation #rn#- Lillehammer Solve IT -
samarbeidsprosjekt med IKT bedriftsnettverk i LIllehammer
(Lillehammer IT) og Lillehammer-regionen Vekst, rettet mot
IKT og cyber #rn#- Gudbrandsdal Industrinettverk
(samarbeid Sintef Raufoss og Total Innovation)#rn#- Krafttak
for Grønn Vekst i samarbeid med de 4 kraftselskapene i
regionen#rn#- NTNU Universitetsregion - et nytt regionalt
partnersskap med NTNU#rn#- Reiselivsgründer - nytt
konsept rettet mot reiselivet, på tilsvarende lest som
Gardsgründer som vi har lyktes godt med i NH programmet.

Status ved årsslutt:

Antall nyetablerte bedrifter i løpet av året 4

Handlinger og evt. kommentarer: Målsetting på samme nivå som i 2019.#rn#Tradisjonelt ikke
mange nyetablerte med stiftelsesdato i samme år som
rapporteringsåret, da flere av bedriftene er minst 1 år
gammel.

Status ved årsslutt:

Antall nye bedriftsopptak (nye og eksisterende bedrifter) i løpet året 12

Handlinger og evt. kommentarer: Ambisjon på samme nivå som 2019. #rn#Strategien for "den
smarte grønne dalen" er innarbeidet og brukes aktivt i både
mobilisering og vurderinger i
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opptaksprosessen.#rn##rn#Synergieffekter med andre
oppdrag og prosjekt forventes til å øke i 2020, hvor de mest
relevante er FORREEGION, Cybersecurity, Lillehammer
Solve It og Lillehammer IT, Gudbrandsdal Industrinettverk
(samarbeid Sintef Raufoss og Total Innovation), Krafttak for
Grønn Vekst i samarbeid med de 4 kraftselskapene i
regionen, NTNU Universitetsregion og Reiselivsgründer.Se
beskrivelse for mobilisering for mer informasjon.

Status ved årsslutt:

Antall nye forretningsmessige innovasjoner i løpet av året 8

Handlinger og evt. kommentarer: Strategien med satsing på industri og cyber høsten 2018 ble
satt i arbeid i 2019.#rn#Vi har god tilgang til eksisterende
virksomheter, og mer samarbeid med Total Innovation,
SINTEF og NTNU mot både industri og IKT enn noen gang
før. #rn#Også har vi en ny ansatt med riktig bakgrunn som
startet november 2019. #rn##rn#

Status ved årsslutt:

Totalt antall forretningsmessige innovasjoner i løpet av året 11

Handlinger og evt. kommentarer: Flere kontrakter videreføres til 2020. Også er det flere nye i
pipeline, men ikke signert, samt mål om flere nye
forretningsmessige innovasjoner.#rn#

Status ved årsslutt:

Totalt antall bedrifter i preinkubasjon og inkubatorbedrifter i løpet av året 24

Handlinger og evt. kommentarer: 8 med fra 2018 (både INK og pre-INK), pluss 4 nyetablerte
og 8 eksisterende i 2019. #rn##rn#Gjennom høsten 2018
har vi fått bedre rutiner på opptak og gjennomføring, og
opparbeidet erfaring med kortere kontraktstid og større fart.
Denne utviklingen vil vi fortsette i 2020. #rn##rn#Vi har også
lagt en bedre strategi for bruk av preinkubasjonsmidler for
2019 innenfor for våre satsingsområder. #rn#Strategien
"Den Smarte Grønne Dalen" er vår hovedprioritering mot
reiseliv, landbruk og industri. Våre preinkubasjonsmidler vil
brukes like aktivt i 2020 til å jobbe målrettet mot disse
bransjene.#rn#

Status ved årsslutt:

All privat og offentlig egenkapital (aksjekapital og evt. overkurs) som forventes innbetalt til bedriftene i løpet av året 2 000 000

Handlinger og evt. kommentarer: Dette er mer en forventning enn et mål. Vi jobber aktivt med
å bistå bedriftene å skaffe kapital, men i det store og hele er
det veldig få slike case i vår region og vår portefølje. Ellers
har vi som strategi å være en objektiv partner for våre
oppstartsselskaper, og tilføre kompetanse og nettverk, hvor
særlig nettverk skal være markedsorientert. Skåppå
investerer ikke i selskapene for å unngå å være både
rådgiver og med-eier. Dette har vi på dette tidspunktet for
øvrig heller ikke forutsetninger for å gjøre, med tanke på
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både kompetanse og kapitalbasen.#rn#Ettersom vi ikke
disponerer egne investeringsmidler er summen av
egenkapitalen tilført bedriftene summen av midlene
gründere, eiere og evt. investorer i løpet av året bidrar med.
Dette er å betrakte som pre-såkorn, og er forholdsvis mindre
beløp.#rn##rn#Selv om vi i liten grad har kontroll eller
direkte påvirkning på egenkapital til bedriftene, opplever vi
større investeringsvilje. Vi øker derfor måltallet om tilført
egenkapital.#rn##rn#

Status ved årsslutt:

Andel målbedrifter som pr 31.12 kommende år forventes å ha en kvinne i en eller flere av følgende roller: gründer, daglig leder og/eller styreleder. 40

Handlinger og evt. kommentarer: Vi fortsetter med aktiv rekruttering av kvinnelige gründere,
både i Lillehammer-regionen og i Midt- og Nord-
Gudbrandsdal.#rn##rn#Men, økt satsing på industri og IKT
vil antakeligvis ikke bidra positiv til denne måleparameteren,
og derfor er målsettingen nedjustert.#rn#

Status ved årsslutt:

Andel målbedrifter som forventes å være samlokalisert i inkubatormiljøet (hovedmiljø, noder eller avdelinger) pr 31.12 neste år 40

Handlinger og evt. kommentarer: Målsettingen på samme nivå som i fjor, selv om det kan
forventes flere forretningsmessige innovasjoner i
eksisterende virksomheter. #rn#

Status ved årsslutt:

Total andel (%) av målbedriftene som forventes å motta innovasjonsstøtte fra inkubasjonsprogrammet i løpet av året? 100

Handlinger og evt. kommentarer: Målet er at alle kunder skal motta innovasjonsstøtte.#rn#

Status ved årsslutt:

Rapport år 2 020
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